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Kansliavdelning

Fråga - Processen kring framtagande av nya
hälsovalshandboken
Besvaras av regionråd Magnus Svensson (C)
Liz Zachariasson (SD) frågar:


Stämmer det att pensionärsorganisationerna inte varit remissinstanser i arbetet
med den nya hälsovalshandboken, och om det stämmer, varför har man inte
varit det?

Arbetet med en översyn av den nya handboken för Hälsoval Gävleborg
intensifierades i februari 2020, med sikte på att få fram ett nytt förslag till
regionfullmäktige i november. Arbetet har sedan dess bedrivits i relativt högt
tempo.
Förslaget till handbok omfattar cirka 70 sidor upphandlingsunderlag. Det
fullständiga förslaget är tekniskt till sin karaktär. Det har inte bedömts
meningsfullt att skicka hela underlaget till fler än de mest berörda, det vill säga de
partier som finns representerade i regionfullmäktige och de nuvarande
vårdgivarna.
Pensionärer är en grupp som är särskilt berörd av det arbete som sker på
hälsocentralerna. Det har därför bedömts som särskilt viktigt att
pensionärsorganisationerna ska få möjlighet att lämna synpunkter på de väsentliga
förändringar som inryms i det nya förslaget. Av det skälet fick chefen för
Hälsovals- och tandvårdsavdelningen uppdraget att i våras informera
Pensionärsrådet vid deras sammanträde om uppdraget att se över handboken, samt
processen och tidplanen för översynen.
Vid Pensionärsrådets sammanträde den 24 september deltog igen chefen för
Hälsovals- och tandvårdsavdelningen tillsammans med ordföranden i
hälsovalsutskottet (samt ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, som även
leder Pensionärsrådet). Vid detta tillfälle redogjordes för och diskuterades de fem
större förändringar som finns i förslaget, jämfört med den gällande handboken.
Diskussionen varade i nästan en och en halv timme. Detta förfaringssätt
bedömdes, i synnerhet för pensionärsorganisationernas skull, som mer effektivt
och lämpligt än att erbjuda möjligheten att lämna synpunkter på hela förslaget till
ny handbok.
Svaret på den enkla frågan blir således att vi inte jobbat med remissrunda utan att
vi istället har fokuserat på dialog- och synpunktsrunda.
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